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Bakgrund

I kommunernas avfallsplaner ska nedskräpning hanteras
Övergripande mål: Nedskräpning ska minska i tätorter, 
naturområden samt längs sjöar och vattendrag
Mätbart mål: Andelen invånare som upplever att 
nedskräpning är ett problem i kommunen ska minska 
jämfört med 2017
Åtgärder: 
• Riktad enkät om nedskräpning
• Införa gemensamma rutiner för att löpande informera 

om det som kommunerna redan gör gällande 
gaturenhållning och säkerställa samordning/delaktighet i 
evenemang och kampanjer för minskad nedskräpning.

• Tydliggöra kostnader för nedskräpning
• Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån 

kundundersökning och identifierade kostnader



I vilken 
utsträckning 

upplever du att 
nedskräpning är 
ett problem i din 

kommun?



Var är det skräpigt
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Gator, torg… Parker Friluftsområden…. Övriga naturområden Längs bilvägar Vid ÅVS Annat ställe Jag tycker inte det är
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Händer det 
att du 
skräpar ner?



Vad kan vi göra som kommun för att minska 
nedskräpning i offentliga utemiljöer? 850 svar!
• Informera om nedskräpning i lokalbladen, alla läser dessa.
• Informera i skolorna börja redan på förskolan. Ha städdagar vår och höst i skolor. Ge bidrag till 

klasskassor som belöning.

• Ordna och delta i kampanjer. Håll Sverige rent, allmänna städdagar för
företag/föreningar/skolor/, Plogging, osv.

• Visa vad nedskräpningen kostar och vad vi skulle kunna göra för pengarna.
• Samarbete med stormarknader och snabbmatkedjor

• Skapa arbetstillfällen exv sommarjobbare och de som har svårt att få jobb
• Häftigare papperskorgar, färger, ljud mm
• Håll rent kring ÅVS, är det skräpigt så skräpar man ner

• Flera papperskorgar och sådana med möjlighet att sortera.



Vision om 
samarbete 
2020 - 2022

Mottot kan vara Håll Dalarna Rent !
År 2022

• Finns gemensam bank för kommunikation med tydliga 
budskap från olika aktörer (när de kommer finns upplägg att 
tillgå). 

• Det går att redovisa kostnader för nedskräpning, främst 
kopplat till kommuner, FTI, trafikverk och flerbostadshus. 
Skapar legitimitet för arbetet. 

• Det finns tydliga utgångspunkter för mätning av nedskräpning 
senast 2022 inför nästa planperiod, ex urval av 
skräpmätningar, dumpningsärenden, kostnader för olika 
målgrupper, kundomdömen. 

• Finns upplägg för kampanjer
Arbetsgrupp bildad, företrädare gatu/park nätverk (Borlänge 
Energi), flerbostadshus (LudvikaHem), Håll Sverige Rent, 
Kommuner (Mora, Falun), Visit Dalarna, DalaAvfall 



Vad vill vi samarbeta kring

• Hur engagera kommuner så att alla skolor deltar i 
skräpplockardagarna år 2021 och att Dalarna bli ett 
föredöme ? 

• Kampen mot skräpet – hur ta vi tillvara det engagemang i 
Dalarnas kommuner ?

• Kampen mot skräpet – hur få besökare att ta ansvar för 
minskad nedskräpning?

• Kampanj 2021 om minskad nedskräpning tobak
• Enhetlig redovisning av kostnader för nedskräpning i 

gator/parker och flerbostadshus

• Återvinningsstationer: Hemligt 
• Work shop 17/11 – riktad inbjudan
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